
Tvö ákvöróuð tíraabil hins KONÚXGLEGA NorBÆNA FORNFRÆÐA-FeLAGS eru

Jiegar a enda kljáð, og j»ess tilveru sex fyrstu ár |>annig útrunnin, að ^að með

ánægju getur litið til liðinnar tíðar. Felagið helir verið svo heppið að lúka

töluverðum hluta jþess starfa, er jíað í öndverðu hafði ályktað af hendi að

leysa, jiar fimtán Bindi af sögum, í aðalriti eðr útleggíngum, nú af |jví, auk

aniiara ritgjörða, eru á -prent útgeíin.

Nú sem steiidur eru Felagsins reglulegu innlendu limir 232 að tölu, og

Jiess fasti liöfuðstóll er vaxínn til 3,000 Ríkisbánkadala í silfri.

Hajís Hátign Konungurinx, sein á árinii 1828 leyfði Felaginu, til

merkis J^arum, að |iess iðnir felli honum vel í geð, að kalla sig tjkomlnglegí”,

heíir og árinu eptir, 1829, allranáðugast veitt Jiví 300 Ríkishánkadala árlegan

styrk, um næsta íimm ára tíma. Einnig heíir hann, 1830, lofað Felaginu að

staiida allan kostnað til ritunar og xitvegunar margra fomra skjala, viðvíkjandi

Daiimerkur sögu og ásigkomulagi á tíð Margretar drottníngar og hennar næstu

eptirfylgjara í rikisstjórninni, sem geymast í J)ví Konánglega Praussiska leynd-

arskjalasafiii í Königsberg, eptir Jiví sem þess vörðúr, Felagsins útlendi með-

limur, Prófessor Voigt, heíir J)ví til kynna gefið.

Um Felagsins ástand og atliafnir hljótum ver annars að vísa til nákvæm-

rar skírslu J)arum, hvör samin er af þess fyrrverandi Forseta, Herra Ofursti-

Löjtenant v. Ahrahamson^ (hvörs aláölega og ítarlega kostgæfni til Jiess

velferðar viðurlialds og eflíngar ávallt ætti Jiakklátlega að viðurkennast af hvöij-

um Jiess einlægmn og fölskvalausum vini) — svoog til reikníngs vors fyrir

árið 1830, hvörn ver ná sendt höfum serhvörjum felagslimi, og Jiaraöauki

öllum Sýslumönnuin og Prófostum á Islandi. Að vísu hefir Felagið, af Konángsins

náð og almenníngs velvilja, ersameginlega styrkja þess efni, ná hlotið góðan stofn,

og vonar eiimig að hann enn fremur Jiróist og blómgvist á ókomnum árum.

I Ffelagsins Fornritanefnd er sú breytíng skeð, að Hra. jÞorsteinn Helg-

ason, (sem í fyrra sumar veik heðan til Islands), og Hra. Kateket Jorgeir

Guðmundsson, (er hefir sig ár henni sagt), ej fremur eru hennar limir;

—
í J)eirra stað erum J)arámót við undirskrifaðir, Finnur Magnásson og

Rasmus Rask, innkomnir í teða nefnd, eptir tilmælum hennar talsmanns og

Felagsins J)artil gefnu samþykki.

Ver notum þettað tækifæri til að endurnýa eldri ávörp til lysthafenda,

er eignast vilja Sögur þær, sem Felagiö þessu næst ætlar að láía á prent



útgánga. I vissri von um velvild Yðar og Ijúft fulltíngi til frama |)essa

fyrirtækis, sem miðar til að forða föðurlandsins fornfræðum og forfeðranna

minníngu frá gleymsku og glötun^ leyfum ver oss að senda Yður innlagt

IjjoðsLríif, viðvíkjandi Fornmanka-Sögum með {)eirri vorri bón, að þí^r leit-

izt ‘Við að hvetja J)á af vinuin Yðar og kunníngjum, er í nánd við Yður búa,

til að skrifa sig fyrir sögum J)essum, svo að hið heiðvirða Island, sem frá,

öndverðu hefir |)eim á loft haldið, ej verði framvegis varhluta af J)eirra.

tilhlýðilegri litbreiðslu
;
— í J)essum tilgángi er einnig verð bókanna ákvarðað

lægra fyrir Islendínga enn aðraj og að vísu svo lágt sem að skaðlausu má
verða.

Hvör sein jþannig lítvegar loforð kaupanda, rituð á teð boðsbref, og síðar
4 9 4 ^ %

sendir hlutaðegendum verð bókanna, eignast sjálfur hvört sjötta exemplar
é

ókeypis, ^ en J)araðauki álítum. ver ,oss skylduga til að láta vora og Fe-

lagsins þakklátsemi í Ijósi;^ við þá sem aðstoða {)ess viðleitni til norræimra

fornfræða viðurhalds.
.

Til að letta serhvörjurn söguvin á Islandi útvegan {)ess sagnarita,

inunum yfer .fyrst um sinn einún^is framhalda útgáfunni af jþeim sypnefndu

FQrnmanna-Sögum (hvörri ej mátti á frest slá, sem Felagsins aðalyerki frá

öndverðu), svo að almenníngl bar .ej bjóðist meir enn eitt bindi af sögu-

útgáfum Felagsins til. kaups ,4 hvörju.

Loksins vogum við tveir^. Finnur Magnú.sson og Carl Christján Rafnj að

fela ^Yður á hendr, til beztu nmnxæla og ieiðbeiníngar
,

innlagt boðsbref til

þeirra er eignast yilja þær. GfiÆM.EiíDi]VGA-.SöGUR er það umhljóðar, og yið,

í sameiníngu ætlum að láU á prent útgánga. Á yðar og annara þessa^ fyrir-

tækis velunnara aöstoð byggjum yer þá von aö það framkvæmt verði, og

ætlumst {já til að það verk, á sínum tíma, muni greiða fyrir endilegri úr-

lausn {jess vafasama spursmáls, hvar Grænlands, fornii bygðir legið hafi, og

hvörjar menjar jþeirra innbúar Jþar hafi epíir sig látiO.

Öll bref, viðvíkjandi Ffelaginu og {less hereptir útkomandi ritgjörðurn,

Qskast send {)esa Sekretera, Prófesaóri Ritfn, her í staðnum ^fironprindsens-

^ade Nr. 40.”

Kaupmannahöfn, í enu Konúnglega Norræna Fornfræða-Felagi, {•ann

4da Mají 1831.
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